
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน  อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ที่  ลย  ๗๕๔๐๑/549        วันที่   23  พฤศจิกายน   ๒๕65 
เร่ือง   รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน 
 

  ต้นเรื่อง 
  1.   อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ อว 0645 /7467  ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2565  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ” โดยก าหนดการอบรมทั งหมด จ านวน  5 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 18  พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 
8  มกราคม 2566 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัดองค์การบริหารท้องถิ่น,ผู้อ านวยการกอง/ส านัก,นักทรัพยากร
บุคคล และข้าราชการหรือบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้ เชิญวิทยากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900  บาท 
  2.  บันทึกข้อความส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน ที่ ลย 75401/536     
ลงวันที่  15  พฤศจิกายน   2565   เรื่อง   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

3.  บันทึกข้อความส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน ที่ ลย 75401/537     
ลงวันที่  15  พฤศจิกายน   2565   เรื่อง   ขออนุญาตใช้ยานพาหนะเดินทางไปราชการ  
  4. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน ที่ 322 / 2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565   
เรื่อง  ให้พนักงานส่วนต าบลเดินทางไปราชการ 

5.  บันทึกข้อความส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน ที่ ลย 75401/540     
ลงวันที่  16  พฤศจิกายน   2565   เรื่อง   ขออนุมตัิยืมเงินไปราชการ 
 

            ข้อเท็จจริง 
 ข้าพเจ้า  นางมุกดา  สุวรรณชัย   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ได้รับอนุมัติให้เข้า

ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” ในรุ่นที่ 1 ใน
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน  2565  ณ  โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย จึงขอสรุปผล โครงการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามรายงานสรุปผล
โครงการฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี   

 

 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
                   -  เห็นควรแจง้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 

                   (ลงชื่อ) 
                           ( นางมุกดา  สุวรรณชัย ) 
                       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                        
           (ลงชื่อ) 
                                                                        ( นายชานุวัฒน์  พรทอง ) 
                                                                             หวัน้าส านักปลัด 
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                               
                     (ลงชื่อ) 
                                                                        ( นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ) 
                                                                  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                  

                                                                  (ลงชื่อ)                                        
                                                                          ( นายประวิน  อินทะบุญศรี ) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565  
- ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม รับเอกสาร  

 

วันที่  19  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2565   
“เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้

ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” ในรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 
พฤศจิกายน  2565  ณ  โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

1. การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่ง 
วิทยากร ผู้บรรยาย นายจิรพัฒน์  น้อยเพ็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ประเภทสามัญ 
 2. ประเภทสามัญ ระดับสูง 
 3. ประเภทพิเศษ 
1. อบต.ประเภทสามัญ (เล็ก/กลาง/สูง เดิม) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น)  

ระดับกลาง  ให้มีรองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้นหรือระดับกลาง (ไม่เกิน 2 คน) 
ผู้อ านวยการกอง  อ านวยการท้องถิ่น ให้เป็นระดับต้นหรือระดับกลาง และก าหนดฝ่าย (กองละไม่เกิน  2 ฝ่าย) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการตาม กม.ก าหนด 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ส านัก/กองคลัง 
  3. ส านัก/กองช่าง 
  4. ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  6. ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7. ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน (อบต.ทุกแห่งต้องก าหนดหน่วยตรวจสอบภายใน) 
                                                                                                       / อบต.ประเภทสามัญ... 

 

รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสตูร “เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน

ผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 

 ในระหว่างวันที่  18 – 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ  โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย 
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 อบต.ประเภทสามัญ ให้ก าหนดล าดับ 1 - 3 และ  8 ก่อน (กองระดับต้น/ระดับกลาง) 
กรณีล าดับที่ 4 – 7 ให้ก าหนดเป็น งาน หรือ ฝ่าย หรือกลุ่มงาน หากมีความพร้อมให้เสนอขอจัดตั งเป็นกอง โดย
ความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดตั งส่วนราชการ ได้ต้องท าการประเมินตัวชี วัดตามท่ี ก.อบต.
ก าหนด เสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบ ได้ดังนี  
  1. ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล 2. กองการประปา 
  3. กองช่างสุขาภิบาล    4. กองสวัสดิการสังคม 
  5. กองการแพทย์    6. กองส่งเสริมการเกษตร 
  7. กองกิจการพาณิชย์    8. กองกิจการขนส่ง 
  9. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         10. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  11. กองพัสดุและทรัพย์สิน          12. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 
  13. กองนิติการ            14. กองวิเทศสัมพันธ์ 
  15. กองเทศกิจ            16. กองผังเมือง 
  17. กองการท่องเที่ยวและกีฬา          18. กองหรือส่วนราชการอ่ืนที่ก.อบต.ก าหนด 
 2. การประเมินเพ่ือปรับประเภทของ อบต.  
 จะต้องผ่านเกณฑ์พื นฐาน จึงมีสิทธิประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
เกณฑ์ปริมาณงาน ตามตัวชี วัด ที่ ก.อบต.ก าหนดร้อยละ 60 รวมคะแนน LPA (ร้อยละ 60 ) เกณฑ์ผ่านเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ  70  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  จัดท า 3 ด้านในด้าน 6 ด้านเกณฑ์ ผ่านเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
 

2.  บรรยาย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิทยากร ผู้บรรยาย นายจิรพัฒน์  น้อยเพ็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- การประเมินก าหนดต าแหน่งหรือการปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น
หรือระดับกลาง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องขอก าหนดต าแหน่งหรือปรับปรุงต าแหน่งต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( กอบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับปริมาณงานความยุ่งยากซับซ้อนของงาน
ภายใต้หลักการวิเคราะห์ค่างานเป็นส าคัญ โดยแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการ และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (แนบท้าย
หนังสือส านักงาน ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ ว 21 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) 

ส าหรับการก าหนดหรือปรับปรุงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง มีเงื่อนไขเพ่ิม 
จ านวน 2 เงื่อนไข คือ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนที่รัฐ
จัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เก่ียวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตั งแต่ 40 ล้านบาท
ขึ นไป 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า ซึ่งมีผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ ขึ นไป 

/ การก าหนดต าแหน่ง... 
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- การก าหนดต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งหรือ

ปรับปรุงต าแหน่งต่อคณะพนักงานต าบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับปริมาณงานและความ
ยุ่งยากซับซ้อนของงานภายใต้การวิเคราะห์ค่างานเป็นส าคัญ โดยมิให้ปรับปรุงต าแหน่งรองรับเพื่อเหตุผลด้านตัว
บุคคล ทั งนี  เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงานและเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย 
โดยโดยแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.อบต. ที่ มท.
0809.2/ ว 21 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
1.  บรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ 
วิทยากร ผู้บรรยาย นายจิรพัฒน์  น้อยเพ็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- หลักเกณฑ์การโอนและย้าย 
การโอน คือ การตัดโอนตัวบุคคลจากหน่วยงานท้องถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกหน่วยงานท้องถิ่นหนึ่ง 
การย้าย การย้ายบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างต าแหน่ง หรือระดับ 
การโอนย้าย คือ การโอนบุคคลหนึ่งไปอีกหน่วยงานอื่นพร้อมย้ายจากต าแหน่งเดิมไปยังต าแหน่งใหม่

ในคราวเดียวกัน 
2.  บรรยาย เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิทยากร ผู้บรรยาย นายจิรพัฒน์  น้อยเพ็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 

ตุลาคม 2559 
ประเภท พนักงานจ้าง มี  3 ประเภท ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน

จ้างเชียวชาญพิเศษ 
- การปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้าง ให้ปรับปรุงได้เฉพาะพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะประสบการณ์ 5 ปี) โดยก าหนดชื่อสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ก าหนดได้ตาม 18 
ภารกิจ ตามที่ ก.กลางก าหนดเท่านั น 
     -  โทษทางวินัยของพนักงานจ้าง มี 4 ประเภท คือ  ภาคทัณฑ์  ตัดค่าตอบแทน ลดค่าตอบแทน และ
ไล่ออก 
 ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนี  
 นายก อปท.   มีอ านาจ - โทษภาคทัณฑ์ หรือ 
    - ตัดค่าตอบแทน 5% ไม่เกิน 3 เดือน ต่อครั ง หรือ 
    - ลดค่าตอบแทน ไม่เกิน 4% ต่อครั ง 

 / ปลัด อปท.... 
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ปลัด อปท.     มีอ านาจ  - โทษภาคทัณฑ์ หรือ 
      - ตัดค่าตอบแทน 5% ไม่เกิน 2 เดือน ต่อครั ง  

หัวน้าส่วนราชการ         มีอ านาจ  - โทษภาคทัณฑ์ หรือ 
      - ตัดค่าตอบแทน 5% ไม่เกิน 1 เดือน ต่อครั ง 
 หัวหน้าฝ่าย     มีอ านาจ  - โทษภาคทัณฑ์  
 

- ตอบปัญหาข้อซักถาม  
-  ปิดการอบรมฯ 

  
 
 

 
  

 
                 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร  
และนักทรัพยากรบุคคลมอือาชีพ” รุ่นที่ 1 

 ในระหว่างวันที่  18 – 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ  โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


